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چکیده

هدف از این پژوهش ،مطالعه اثربخشی یاددهی -یادگیری سنتی بر پایه آموزش مشارکتی مبتنی بر روش استفاده
از پاورپوینت ،وبالگ و تاالر گفتوگو و شبکه مجازی بر رضایتمندی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایهه
دهم بود .این پژوهش به روش نیمه تجربی برای دانشآموزان پایهه دههم رشهته للهوت تجربهی در سهاص تحصهیلی
 3195- 96منطقه  02تهران انجات شد .از میان دبیرستانهای دخترانه 1 ،کالس درس ( 36نفر 31 ،نفهر و  31نفهر)
از دانشآموزان به صورت خوشهای انتخاب و برای درس زیستشناسی اجهرا شهد .ابهاار جمه آوری اطاللهات
لالوه بر نمرات تحصیلی ،پرسشنامه رضایتمندی محقق ساخته بود .روایی محتهوایی آن توسه متخصصهان و
پایایی آن با روش آزمون مجدد ( )r= 2/76تأیید گردید .استفاده از آزمون  tوابسته برای بررسی نمرات پیشرفت
درسی انتخاب و جهت تحلیل دادهها از آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها و تحلیل  ANOVAبهرای
بررسی اثرگذاری سه روش یادگیری منتخب (پاورپوینهت ،وبهالگ و تهاالر گفهتوگهو وشهبکهههای مجهازی)
استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت درسهی و میهاان رضهایت از روش
تدریس و یادگیری مؤثر است .بر اساس یافتهها ،بیشترین تأثیرگذاری مربوط به استفاده از روش وبالگ و تهاالر
گفتوگو است .یکی از دالیل استفاده از وبالگ مربوط به مرتهب بهودن دادههها بهدون محهدودیت ،ارایهه دادن
مطالب ،رنگی نشان دادن مطالب ،اضافه کردن صدا تصویر ،اضافه شدن لینکها بهه ترتیهب سهودمندی در یهک
قسمت از کار است.
واژگان كلیدي

یادگیری سنتی ،یادگیری فعاص ،یادگیری مشارکتی ،یادگیری مبتی بر شبکه ،رضایتمندی
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مقدمه

اصطالح یادگیری مشارکتی 3بهه یهک شهیوه آموزشهی اشهاره دارد کهه یادگیرنهدگان در سهطوح
مختلف اجرا در گروههای کوچک در جهت یهک ههدف مشهتر

بها یکهدیگر کهار مهیکننهد.

یادگیرندگان به همان اندازه که مسؤوص یادگیری خودشان هستند ،مسؤوص یهادگیری دیگهران نیها
هستند .بنابراین ،موفقیت یک یادگیرنده به دیگر یادگیرنهدگان کمهک مهیکنهد تها موفهق شهوند
) .(Gokhale, 2010در محی انفرادی ،هر یک از دانشآموزان با بقیه تفاوت دارند و موفقیت یا
شکست آنها ارتباطی با دیگران ندارد .در نتیجه ،دانشآموز خود مسؤوص یادگیری خویش اسهت.
اینگونه دانشآموزان مشکل ارتباطی پیدا مهیکننهد و بها هنجارههای حهاکم بهر جامعهه ههمسهان
نخواهند بود .اغلب آنها گوشهگیر و کمرو هستند و گاه بهه افسهردگی دچهار مهیشهوند .در ایهن
کالس روشهای تدریس غیرفعهاص و سهنتی ،امکهان ههماندیشهی بهرای دانهشآمهوزان بهه وجهود
نمیآورد .این رویکرد ،رویکردی است که در آن تأکید روی فرد دانشآموز است که تا رسیدن
به هدف تالش کند ،بهدون آن کهه تهوجهی بهه دانهشآمهوزان دیگهر داشهته باشهد & (Johnson

).Jonson, 2001
تیواری 0معتقد است از دید کارشناسان تعلیم و تربیت ،دانشآموزانی کهه از طریهق یهادگیری
فعاص به یادگیری میپردازند نه تنها بهتر فرا میگیرند ،بلکهه از یهادگیری لهذت بیشهتری مهیبرنهد.

زیرا ،آنها به جای این که شنونده صرف باشند ،فعاالنه در جریان یادگیری مشهارکت مهیکننهد و
خود را مسؤوص یادگیری خویش میدانند .همچنین ،شفر میگوید ،از جمله روشههای فعهالیکهه
امروزه توجه صاحبنظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است ،یادگیری مشهارکتی اسهت.
شواهد پژوهشی نشان میدهد ،بیشتر مسایلی که در روشهای تدریس سنتی 1و غیرفعاص بهه چشهم
میخورد ،در رویکرد مشارکتهی بهه حهداقل مهیرسهد ) .(Shekari, 2012بهه لبهارتی ،یهادگیری
مشارکتی مبتنی بر مدلی است که در میان الضای آن بهر پایهه تجربیهات و نقهشههای متقهارنی کهه
دارند ،دانشی را ایجاد میکنند ) .(Mitnik et al., 2009جانسون و جانسون پنج لنصر اساسی کهه
برای همکاری در یک گروه مؤثر است را مشخص کردند :الف .رواب مثبهت؛ ب .تعامهل متقابهل؛

1. Collaborative learning
2. Tevari
3. Traditional teaching
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ج .پاسخگویی فردی؛ د .استفاده مناسب از مهارتهای اجتمالی؛ ط .پردازش گروه & (Johnson

).Jonson, 2001
یادگیری مشارکتی رویکردی است که در آن دانشآموزان با تعامالتی که با یکدیگر دارند بهه
کشف جنبهههای متفهاوت فرهنگهی و یهکپهارچگی در تفکهر مهیرسهند .ایهن روش بها قهرار دادن
فراگیران در یک زمینه مباحثهای 3کمک میکند تا دانشآموزان به ایده زایشهی 0دسهت پیهدا کننهد
) .(Robertson & Smith, 2003از نظر اسالوین ،یادگیری مشارکتی لبارت است از روشی که
در آن دانشآموزان با قرار گرفتن در گروههای کوچک محتوای درسی را با کمک یکدیگر یاد
میگیرند و از طریق مباحثه و گفتوگو با یکهدیگر ،دانهش جهاری خهود را مهورد ارزیهابی قهرار
میدهند ) .(Slavin, 1995بنابراین ،زمانی که گروههای دانهشآمهوز بها یکهدیگر بهه دنبهاص در
معنی راهحل یا ایجاد یک محصوص یادگیری هستند ،یادگیری مشارکتی میتوانهد مفیهد واقه شهود
).(Chiu, 2004
مطالعات متعدد نشان داده است که یادگیری از طریق همکاری ،در مقایسه با یهادگیری رقهابتی

1

و فردی ،معموالً به دستاوردهای باالتر ،ارتباطات روانی (مراقبت ،حمایت و تعهد)  ،سالمت نفهس،
شایستگی اجتمالی و لات نفس منجر میگردد ).(Johnson & Johnson, 1999
فناوری لامل مهمی در یادگیری مشارکتی است .در طوص ده ساص گذشته توسعه اینترنت باله
ایجاد گروههای مشارکتی زیادی در برقهراری شهده اسهت و محهی ههای مجهازی امکهان برقهراری
ارتباط از راه دور را فراهم نمودهانهد ) .(Stacy,1999یهادگیری مشهارکتی آنالیهن بهه لنهوان یهک
فرآیند یادگیری را این چنین تعریف کردهاند :مردت (دانشآمهوزان) بها ههم همکهاری مهیکننهد تها
معنی ایجاد کنند ،موضوع را کشف کنند ،یا مهارت را بهبهود ببخشهند ).(Harasim et al., 2005
آموزش و پرورش آنالین در طوص ساصها افاایش چشمگیری داشته است و شاید یکی از دالیل آن
راحتی و انعطافپذیری برای دانشآموزان است ) .(Bates & Sangra, 2011استفاده از رایانههها،
دستگاههای تلفن همراه و اینترنت تا به امروز به باالترین سطح خود رسهیده اسهت و انتظهار مهیرود
که همچنان افاایش یابد ،به طهوری کهه تکنولهو ی بیشهتر در دسهترس مهیشهود ،مخصوصهاً بهرای
کاربران کشورهای در حاص توسعه ) .(Poushter, 2016در واقه  ،بها هههور اینترنهت و رسهانهههای
1. Controversial
2. Generate ideas
3. Competitive learning
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ارتباطی ،بسیاری از مدرسان از روشهای یادگیری ترکیبی استفاده کردند .تهوروف در سهاص 0220
فعالیتهای یادگیری مشارکتی که برای محی های آنالین مناسب است را اینگونهه بیهان مهیکنهد:
بح

از پرو ههای گروههی ،بحه ههای مطالعهه مهوردی ،شهبیهسهازی تمرینهات مربهوط بهه نقهش

بازیگری ،به اشترا گذاری راهحلها برای مشکالت تمرینات در مناص و ترکیهب همکهاری بهرای
نوشتن داستان ،مقاالت و برنامههای تحقیقهاتی .یکهی از شهیوهههای اسهتفاده از محهی ههای آنالیهن
استفاده از شبکههای مجازی است .برخی افهراد شهبکهههای اجتمهالی را تارنماههایی مهیداننهد کهه
کاربران میتوانند از طریق آن پروفایلهایی را ایجاد و با دیگران برای دالیهل شخصهی یها حرفههای
ارتباط برقرار کنند .شبکههای اجتمالی جوامه ای نترنتهی لضهومحور هسهتند کهه بهه کهاربران خهود
اجازه اشترا گذاری و ارساص اطاللات شخصی و فایل و همچنهین ،برقهراری ارتبهاط بها توجهه بهه
شیوههای نوآورانه مثل فرستادن برخ پیاتهای خصوصی یا لمومی یا تبادص لکسهها و اطاللهات
را میدهد) .(Sa'emi et al., 2015اباارهای متفاوتی برای حمایت از همکاری آنالین وجهود دارد
مانند :ویکیها ،3وبهالگهها ،0انجمهنههای گفهتوگهو 1و سهندنگار  .مطالعهات بسهیاری در مهورد
چگونگی استفاده از چنین اباارهای همکاری آنالین صورت گرفته است & (Boulos Maramba

).Wheeler, 2006, Kai-Wai Chu & Kennedy, 2011
مطالعات مربوط به یادگیری مشارکتی از دهه  3972به بعد شهروع شهد و در دههه  3912تهیهه
مدصهایی از یادگیری مشارکتی که قابلیت اجرا داشته باشد ،مورد توجه بسیاری از صاحبنظهران
قرار گرفت که راجر و دیویهد جانسهون ،5رابهرت اسهالوین ،6نیهل دیویدسهن ،7اسپنسهرکاگان 1از
نامدارترین چهرههای این گروه هستند .طرفداران ،در تعریف یادگیری مشارکتی بهر مبادلهه فعهاص
لقاید بین گروهههای کوچهک تأکیهد مهیورزنهد ) .(Keramati, 2008جانسهون و همکهاران در
مقالهای تحت لنوان «روشهای یادگیری مشارکتی» ،بر این نکته تأکید میورزنهد کهه یهادگیری
مشارکتی به روش خاصی محدود نمیشود ،بلکه مجموله وسیعی از روشها را شهامل مهیگهردد
که از طریق آنها هر معلمی میتواند متناسب بها شهرای  ،موقعیهت و فلسهفه خهود شهکلی از آن را
1. Wikis
2. Blogs
3. Discussion boards
4. Google docs
5. Roger & David Johnson
6. Robert Slavin
7. Nil Davidson
8. Spencer Kagan
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مورد استفاده قرار دهد .به نظر آنها پشتوانه نظهری ،تجربهی و اجرایهی ،یهادگیری مشهارکتی را در
حاص حاضر به الگویی قدرتمند تبدیل کرده است ).(Johanson et al., 2000
پلاف 3و پرت 0با بررسی  175پژوهش آزمایشی کهه دربهاره وابسهتگی اجتمهالی و پیشهرفت
میکنند که یادگیری گروهی نسبت به یادگیری رقابتی و انفرادی
تحصیلی انجات شده است ،ادلا 
به سطوح باالتری از موفقیت و یادسهپاری مهیانجامهد .آنهها معتقدنهد کهه ههر چهه یهک تکلیهف،
مفهومیتر و پیچیدهتر باشد و نیازمند تالشهای بیشتری بهرای حهل مسهأله و پاسهخههای خالقانهه
باشد ،اهمیت و برتری یادگیری گروهی بهر یهادگیری رقهابتی و انفهرادی نیها آشهکارتر مهیشهود.
دالیلی که آنها برای مایت یادگیری گروهی ذکر میکنند؛ این اسهت کهه سهاختارهای رقهابتی و
انفرادی با مناوی ساختن و جدا کردن یادگیرندگان از یکدیگر ،پیشرفت و موفقیهت را سهرکوب
میکنند .آنها مایتهای حاصل از یادگیری گروهی را بر اساس اولویت بهه ایهن دسهتههها تقسهیم
میکنند :افاایش تمایل به کارکردن بر روی تکالیف مشکل؛ یادسپاری بلندمدت آموختهها؛ رشد
مهارتهای تفکرانتقادی و تفکرفراشناختی؛ ایجاد و رشهد تفکهرخال ؛ افهاایش انتقهاص یهادگیری؛
افاایش رضایتمندی یادگیرندگان؛ زمان انجات تکلیف ).(Salehi & Safavi, 2013
الص و الص ) (Laal & Laal, 2012اینطهور توضهیح مهیدهنهد کهه یهادگیری مشهارکتی روش
ارتباط با افراد که بر تواناییها و مشارکتههای فهردی تأکیهد دارنهد ،پیشهنهاد شهده اسهت .ماایهای
بسیاری از یادگیری مشهارکتی بهرای یادگیرنهده وجهود دارد .نهه تنهها تعامهل مجهازی یادگیرنهده و
یادگیرنده را ترویج میدهد ،بلکه بال

ارتقاء سهطح یهادگیری ،تفکهر انتقهادی ،در

مشهتر

و

نگهداری درازمدت مواد یاد شده است ).(Garrison, Anderson & Archer, 2001
های و چینگ و گربوسهکی ) (Hsu, Ching & Grabowski, 2014بهه بررسهی یهادگیری از
طریق همکاری پرداختند و اههار داشتند که زبان قدرتمندترین اباار اسهت .زیهرا ،بهه لنهوان ابهاار
میان فردی یا اجتمالی به کار میرود؛ بال

مذاکره و ایجاد معنا در طوص فرآیند یادگیری میشهود

و سیستمهایی که بدون در نظر گرفتن فرمت (به لنوان مثاص متن یا صوت) در طوص فرآیند ،ایهدههها
را به راحتی مبادله میکنند ،از این منظر ایدهآص هستند؛ مانند ویکیها.

1. Palloff
2. Pratt
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تاپ ) (Top, 2011ایده چگونگی فرآیندهای یادگیری مثبت دانشآموزان را اینطهور معرفهی
مههیکنههد :دانههشآمههوزان تحههت تههأثیر وبههالگهههای تیمهی آنالیههن خههود هسههتند و وبههالگنویسههی
دانشآموزان را قادر به پردازش محی وبهالگ آنهها مهیکنهد و باله

تبهادص ایهدههها و اطاللهات

میشوند .ویکی پدیا نیا به لنوان یک محی موفقیتآمیها مهورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهت .تهریم
) (Tarim, 2009نشان داد که یادگیری مشارکتی اثربخشی بیشتری بر پیشرفت تحصیلی ریاضهیات
نسبت به روش سنتی دارد .در پژوهشهی کهه محمهدی و همکهاران )(Mohammadi et al., 2016

در رابطه با یادگیری مشارکتی انجات دادند ،مشخص شهد کهه شهیوه یهادگیری مشهارکتی بهر بهبهود
انگیاش تحصیلی و پیشرفت تحصهیلی دانهشآمهوزان مهؤثر اسهت .شهکاری ) (Shekari, 2012در
پژوهش خود نشان داد ،روش یادگیری مشهارکتی نسهبت بهه روشههای سهنتی تهدریس در رشهد
مهارتهای اجتمالی دانشآموزان مؤثرتر است.


همچنین ،تحقیقات آلن و سیمن ) (Allen & Seaman, 2014حهاکی از افهاایش  6/3میلیهون
دانشآموز که حداقل یک دوره آنالین در پاییا ساص  0220داشتهاند به  7/3میلیهون در پهاییا 0230
بود که نشان دهنده نرخ رشد سالیانه  36/3درصد است .لالوه بر این ،آنها اههار داشهتند ،در اواخهر
ساص  30222 ،0230دانشجوی آنالین بیشتر از پاییا ساص  0233بود که این مطلهب گویهای اهمیهت
استفاده از دوره های آنالین در یادگیری مشارکتی است.
در نهایت ،باید گفت اباارهای متفاوتی به کمک یادگیری مشارکتی آمده است تا رونهد یهادگیری
را راحتتر و میاان رضایت دانشآموزان از یادگیری و روش تدریس را تقویت کند .بنابراین ،این
پژوهش در پی آن است که به این سؤاصهای پژوهشی پاسخ دهد:
 .3آیا روشهای ترکیبی در کنار روش تدریس سنتی مؤثرتر از روش تدریس سنتی هستند؟
 .0از روش تدریس سنتی مشارکتی -مبتنهی بهر پاورپوینهت و روش تهدریس سهنتی مشهارکتی-
مبتنی بر وبالگ و تاالر گفتوگو و روش تهدریس سهنتی مشهارکتی -مبتنهی بهر شهبکهههای
اجتمالی رضایتمندی وجود دارد؟
 .1کدامیک از مؤلفههای مربوط بهه بررسهی شهاخصههای روشههای تهدریس و کهدات یهک از
روشهای استفاده از پاورپوینت ،وبالگ و تاالر گفتوگو ،شبکههای اجتمالی در یهادگیری
مشارکتی مؤثرتر است؟
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روش

این پژوهش به روش نیمه تجربی برای دانش آموزان پایه دهم رشته للوت تجربی در سهاص تحصهیلی
 3195-96در ناحیه  0منطقه  02تهران انجات شد .از میان دبیرستانهای دخترانه به صورت خوشههای
 1کالس ( 36نفر 31 ،نفر و  31نفر) از دانشآموزان انتخاب و این طهرح یهادگیری مشهارکتی بهرای
درس زیستشناسی اجرا شد.
اباار جم آوری اطاللات لالوه بر نمرات تحصیلی ،پرسشنامه رضایتمندی محقق سهاخته اسهت
با الهات از پرسشنامه آگاه و شهریفزاده ) (Aghah & Sharifzadeh, 2015و جعفهری (Jafari,

) 2013است که روایی محتوایی آن توس متخصصان بررسی و پایایی آن بها روش آزمهون مجهدد
( )r=2/71تأیید شده بود .این پرسشنامه بر پایه آزمون لیکهرت بها کهامالً مخهالف تها کهامالً موافهق
(امتیاز  3تا  )5طراحی شده است و دارای مؤلفههای آسهانسهازی در

مطلهب ،تهرجیح دادن ایهن

روش تدریس ،افاایش انگیاه ،افاایش اشتیا برای حضور ،افاایش صمیمیت بین دانهشآمهوزان و
معلم ،افاایش بح

گروهی در کالس و خارج از آن ،رلایت اصوص تدریس در این روش ،لالقهه

به انجات تکالیف ،لالقه برای ادامه حضور در گروه ،افهاایش لالقهه بهرای انجهات تحقیهق مهیباشهد.
پرسشنامه مذکور بر پایه  00سؤاص و  32مؤلفه تنظیم شده است.
ابتهدا ،از دانههشآمههوزان کهه بههه صههورت سهخنرانی و سههنتی آمههوزش داده مهیشههدند آزمههون درس
زیستشناسی گرفته شد و بعد در هر سه کالس در ابتدا ،یک جلسه به صورت آمهوزش مشهارکتی
سنتی زیر نظر معلم اجرا شد .الضای هر گروه به گروههای  1نفهره تقسهیم شهدند .یکهی از الضهای
گروه به لنوان سرگروه ،لضو دیگر گاارش دهنده انتخاب شدند و همه الضا زیر نظهر سهرگروه و
سرگروهها زیر نظر معلم بودند .در هر جلسه که به این شیوه انجات میگرفت؛ مطالعهه فهردی ،دو بهه
دو و مطالعه گروهی انجات میگرفت .نهایتاً ،یک نفر نتایج بح

را به صورت گروه بارگ بهه کهل

گروهها ارایه میکرد (مطالعه از نوع رشد فااینده) و معلم موضوع جلسه بعد را مشخص مهیکهرد و
دانشآموزان با همکاری نتایج را ارایه میکردند.
در پایان جلسه اوص ،معلهم در کهالس درس در شهیوه اوص بهرای بهتهر بهودن و افهاایش یهادگیری از
دانش آموزان خواست تا برای هر جلسه لالوه بر یادگیری مشارکتی ،پاورپوینهت مربهوط بهه همهان
موضوع را تهیه کنند (یک نفر مطالب ،یک نفر لکس و یک نفر تهیه فایل پاورپوینهت کهه در ههر
جلسه به صورت گردشی تغییر میکرد).
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معلم در کالس مورد آزمایشهی دوت از روش وبهالگ و تهاالر گفهتوگهو بهرای بهتهر شهدن رونهد
یادگیری مشارکتی استفاده نمود .یک وبالگ تهیه نمود و از دانهشآمهوزان در ههر گهروه خواسهته
شد ،لالوه بر بح

در تاالر گفتوگهو (زیهر نظهر مربهی بهه صهورت آنالیهن و آفالیهن) در همهان

وبالگ تمرینات انجات شده خود را به ایمیل معلم ارساص و ایشان آن را به وبالگ اضافه میکرد.
در گروه آزمایش سوت از روش گفتوگو در شهبکهههای اجتمهالی اسهتفاده شهد .معلهم در شهبکه
مجازی کانالی ایجاد کرده بودند که برای رد و بدص کهردن اطاللهات میهان دانهشآمهوزان طراحهی
شده بود .هر دانشآموز در گروهی که حضور داشت ،نتایج کهار را زیهر نظهر سهرگروه بهه صهفحه
شخص معلم ارساص و معلم بعد از ارساص تمامی جوابها نتایج ارسالی را به کاناص اضافه میکرد.
در پایان جلسه دهم پرسشنامه میاان رضایتمندی از روش تدریس توسه دانهشآمهوزان تکمیهل
شد و مجدداً امتحان زیست شناسی گرفته و نمرات آنها توسه آزمهون  tوابسهته بهرای میهاان تهأثیر
روش پیادهسازی یادگیری مشخص شد .همچنین ،دادهها بر پایه آزمون  ANOVAمهورد تجایهه و
تحلیل قرار گرفت و برای بررسی همگنی واریانس ،آزمون لوین گرفته شد.
يافتهها

سؤال اول :آیها روشههای ترکیبهی در کنهار روش تهدریس سهنتی مهؤثرتر از روش تهدریس سهنتی
هستند؟
میانگین نمرات آزمون درسی دانشآمهوزان در روش مشهارکتی همهراه بها پاورپوینهت  37/62و در
روش بالگ و تاالر گفتوگو  31/ 1و روش استفاده از شبکههای مجازی  37/7است که در ههر
سه روش نسبت به پیشآزمون موفقتر لمل کردهاند ).)P<2/23

آزمونوپسآزموندرسهروشمنتخب


بررسياختالفميانگينبيننمراتپيش
جدول.1
روشمشارکتي

اختالف

انحرافاستانداد

ميانگين

نمرات

t

درجه

سطح

معنيداری

آزادی

برپايه پاورپوینت

0/62

3/372

0/33

37

2/21

بر پایه وبالگ

1/633

/02

1/6 3

37

2/223

برپايه شبکه اجتمالی

0/19

0/62

/63

37

2/223
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بر اساس آزمون  tوابسته ،بررسی تفاوت میانگین و میاان پیشرفت تحصیلی در استفاده از سهه روش
کمکی متفهاوت در کنهار تهدریس سهنتی انجهات گرفهت کهه بهر اسهاس اخهتالف میهانگین و سهطح
معنیداری که میاان آن در ههر سهه روش کمتهر از  2/25اسهت ،نشهان از موفقیهت ایهن روشههای
تدریس ترکیبی مینماید.
سؤال دوم :از روش تدریس سنتی مشارکتی -مبتنی بر پاورپوینت و روش تدریس سنتی مشارکتی-
مبتنی بر وبالگ و تاالر گفتوگو و روش تدریس سنتی مشارکتی -مبتنی بر شبکهههای اجتمهالی
رضایتمندی وجود دارد؟
در سؤاص دوت میاان رضایتمندی از سه روش مدنظر بود .بهر اسهاس سهطح معنهیداری جهدوص  0و
مشخص بودن مقادیر که کمتر از  2/25هر سه روش معنادار و مؤثر هستند و تفهاوت معنهاداری بهین
سه گروه وجود دارد.
مؤلفههایمتفاوت
درونگروهيبينسهگروهدرمورد 

معنيداری تفاوت بين گروهي و

جدول.7بررسي

متغير
آسانسازی در
مطلب
ترجیح دادن این
روش تدریس

مجموع

درجه

مجذور

مجذورات

آزادی

ميانگين

بین گروهی

331/ 1

0

درون گروهی

116/027

5

خطا

79/052

7

بین گروهی

121/111

0

353/9 3

درون گروهی

011/296

5

5/312

خطا

979/516

7

منبعتغييرات








30/557
/621

F

/671

09/111

sig

2/23

2/222
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گروهيبينسهگروهدرموردمؤلفههایمتفاوت


درون
معنيداری تفاوت بين گروهي و

ادامهجدول.7بررسي

مجموع

درجه

مجذور

مجذورات

آزادی

ميانگين

بین گروهی

61/233

0

درون گروهی

017/ 65

5

خطا

122/ 79

7

306/2

0

درون گروهی

331/601

5

خطا

019/667

7

افاایش صمیمیت

بین گروهی

065/170

0

بین دانشآموزان

درون گروهی

31 /795

5

و معلم

خطا

193/667

7

بین گروهی

01 /111

0

گروهی در کالس

درون گروهی

311/912

5

و خارج از آن

خطا

171/931

7

رلایت اصوص

بین گروهی

3 5/552

0

70/775

تدریس در این

درون گروهی

096/912

5

6/591

روش

خطا

0/ 79

7

بین گروهی

012/515

0

درون گروهی

3 /701

5

خطا

1 7/131

7

بین گروهی

126/253

0

درون گروهی

056/166

5

خطا

573/937

7

بین گروهی

330/771

0

درون گروهی

363/726

5

خطا

07 /7 9

7

متغير
افاایش انگیاه
یادگیری
افاایش اشتیا
برای حضور

افاایش بح

لالقه به انجات
تکالیف
لالقه برای ادامه
حضور در گروه
افاایش لالقه
برای انجات تحقیق

منبعتغييرات

بین گروهی

13/525
5/077
61/200
00/505
301/ 16
0/995
337/ 3
1/217

335/067
1/026
351/205
5/921
56/116
1/519

F

5/972

0 /962

0/177

11/2 2

33/209

15/905

05/923

35/693

sig

2/222

2/222

2/23

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222
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در واق  ،بر اساس هر یک از مؤلفههای پرسشنامه و بررسی میاان نمهرات کسهب شهده در ههر سهه
گروه و اجرای آزمون تحلیل واریانس مشخص گردید که بین سه گهروه تفهاوت معنهاداری وجهود
دارد و هر سه روش به میاان متفاوت در هر مؤلفه میاان کارآیی را نشان میدهند.
سؤال سؤم :کدامیک از مؤلفههای مربوط به بررسی شاخصهای روشهای تدریس و کهدات یهک از
روشهای استفاده از پاورپوینت ،وبهالگ و تهاالر گفهتوگهو ،شهبکهههای اجتمهالی در یهادگیری
مشارکتی مؤثرتر است؟
حاص بر اساس اطاللات جدوص دوت و نتایج حاصل از آزمون تعقیبی شفه بهه بررسهی میهاان تفهاوت
معناداری در سه گروه پرداخته میشود.
معنيداری تفاوت بين گروهيدربينسهگروه

جدول.3بررسي

آسانسازی در

مطالب

ترجیح دادن این روش تدریس

افاایش انگیاه برای یادگیری

افاایش اشتیا برای حضور

افاایش صمیمیت بین
دانشآموزان و معلم

گروهها


تفاوتميانگينها


مقدارخطا

سطحمعنيداری


اوص و دوت

3/661

2/751

2/272

اوص و سوت

0/32

2/711

2/20

دوت و سوت

2/021

2/761

2/951

اوص و دوت

3/121

2/110

2/ 11

اوص و سوت

/631

2/710

2/222

دوت و سوت

5/691

2/133

2/222

اوص و دوت

3/051

2/1 2

2/012

اوص و سوت

0/700

2/791

2/25

دوت و سوت

3/ 1

2/13

2/006

اوص و دوت

1/ 6

2/513

2/222

اوص و سوت

1/ 12

2/5 5

2/222

دوت و سوت

2/351

2/566

2/23

اوص و دوت

/971

2/611

2/222

اوص و سوت

/15

2/59

2/222

دوت و سوت

2/339

2/636

2/912
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معنيداری تفاوت بين گروهيدربينسهگروه

ادامهجدول.3بررسي

افاایش بح گروهی در
کالس و خارج از آن
رلایت اصوص تدریس در این
روش

لالقه به انجات تکالیف

لالقه برای ادامه حضور در
گروه

افاایش لالقه برای انجات تحقیق

گروهها


تفاوتميانگينها


مقدارخطا

سطحمعنيداری


اوص و دوت

/112

2/6 1

2/222

اوص و سوت

/576

2/627

2/222

دوت و سوت

2/051

2/606

2/931

اوص و دوت

1/5 7

2/9 2

2/23

اوص و سوت

1/791

2/110

2/22

دوت و سوت

2/051

2/935

2/951

اوص و دوت

2/052

2/655

2/901

اوص و سوت

/161

2/635

2/222

دوت و سوت

/111

2/611

2/222

اوص و دوت

6/22

2/119

2/222

اوص و سوت

/62

2/115

2/222

دوت و سوت

3/ 2

2/661

2/07

اوص و دوت

3/ 01

2/691

2/332

اوص و سوت

1/633

2/653

2/222

دوت و سوت

0/310

2/675

2/222

برای رسیدن به تفاوت روشها در میاان رضایتمندی دانشآموزان تک تک مؤلفهها بررسی شهد.
در ابتدا ،در مؤلفه آسانسازی در

مطالب روش وبالگ و تهاالر گفهتوگهو مهؤثرتر از دو روش

دیگر است.
مؤلفه ترجیح دادن این روش تدریس در کنار تدریس سنتی روش وبالگ و تاالر گفتوگو و نیها
شبکههای اجتمالی مؤثرتر از تدریس سنتی در کنار ارایه پاورپوینت است.
مؤلفه افاایش انگیاه روش وبالگ و تاالر گفتوگو بهتر از دو روش دیگر است که مقهدار سهطح
معنیداری کمتر از  2/25است.
مؤلفه افاایش اشتیا برای حضور در کالس و گروه روش مشارکتی بر پایهه پاورپوینهت و وبهالگ
که سطح معنیداری آنها کمتر از  2/25است ،مفیدتر از استفاده از شبکههای مجازی است.
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همچنین ،در مؤلفه افاایش صمیمیت بین دانشآموزان و معلم هم دو روش اوص کارآمهدتر هسهتند.

در افاایش بح

گروهی در کالس و خارج از آن نیا شبکه اجتمالی که مقهدار سهطح معنهیداری

آن بیشتر از  2/25است .از دو روش دیگر کارآیی کمتری دارد.
در مؤلفه رلایت اصوص تدریس در این روش همانند قبل دو روش اوص کارآمدتر هستند.
مؤلفه لالقه به انجات تکالیف دانشآموزان راغب به ارایه کار بها پاورپوینهت نبهود و بیشهتر ارایهه در
وبالگ و شبکه مجازی را خواستار هستند.
لالقه برای ادامه حضور در گروه دو روش اوص کارآیی بیشتری دارد.
افاایش لالقه برای انجات تحقیق ههم روش وبهالگ و تهاالر گفهتوگهو و شهبکه مجهازی در کنهار
تدریس سنتی مؤثرتر از ارایه تمرینات با نرت افاار پاورپوینت است.

بر اساس واکاوی سؤاص سوت میاان رضایتمندی مربوط به بخهش وبهالگ مهی باشهد .آسهانسهازی
در مطالب ،ترجیح دادن این روش تهدریس در کنهار تهدریس کهه وبهالگ را بهتهر از دو روش
دیگر انتخاب نمودند ،مؤلفه افاایش انگیاه ،مؤلفه لالقه به انجات تکالیف ،افاایش لالقه برای انجات
تحقیق که کارآمدی این روش را نشان میدهد .بر اساس صحبت با دانشآموزان ،دلیل رغبت آنهها
مربوط به مرتب بودن دادهها بدون محدویت ،ارایه دادن مطالب ،رنگی نشهان دادن مطالهب ،اضهافه
کردن صدا تصویر ،اضافه شدن لینکها به ترتیب سودمندی در یک قسمت از کار است.
بحث و نتیجهگیري

یادگیری مشارکتی هم پشتوانه محکم نظهری دارد و ههم از حمایهتههای دقیهق تجربهی برخهوردار
است .این روش مورد حمایت رفتارگرایان و صاحبنظران یادگیری است .از دیهدگاه رفتارگرایهان
تالش برای بهبود لملکرد گروه از موارد مثبت ایهن روش مهیباشهد و از دیهدگاه نظریهه شهناختی-
اجتمالی بندورا ،وقتی که کودکان کاری را که دوستان انجات مهیدهنهد ،یهاد مهیگیرنهد .وقتهی در
گروه در کنار هم موفقیت را مشاهده میکنند ،لالقه آنان به یادگیری بیشتر میگردد .همچنهین ،از
دیدگاه ویگوتسکی 3نیا میتوان استدالص کرد که وقتی کودکی از انجات تکلیهف بهاز مهیمانهد ،بها
راهنمایی دوستان و معلم خود مطلب را بهتر یهاد مهیگیهرد و یهادگیری او بهه طهور کامهل صهورت
میگیرد ).(Mohammadi et al., 2016

1. Vygotsky
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یادگیری مشارکتی کاربرد آموزشی گروههای کوچک ،3به گونهای اسهت کهه فراگیهران بها
یکدیگر کار میکننهد تها یهادگیری خهود و دیگهران را افهاایش دهنهد .اصهطالحههای یهادگیری
گروهی و یادگیری مشارکتی ،اغلب در معنایی یکسهان بههکهار گرفتهه مهیشهوند .در واقه  ،کهار
گروهی به معنای کهار کهردن چنهد دانهشآمهوز بها یکهدیگر اسهت و چنهین فرآینهدی بهه لهاوت
دربرگیرنهده مشهارکت نیسهت .یهادگیری مشهارکتی ،فرآینهدی اسهت کهه در آن فراگیهران در
گروههای متشکل از افراد با تواناییهای مختلف کار میکنند و بر پایه موفقیت گروهی به لنوان
یک کل پاداش میگیرند ) .(Woolfolk, 1987ههمچنهین ،در قهرن بیسهت و یکهم ،فنهاوریههای
یادگیری به طور فاایندهای به شکلهای مختلف محی یادگیری فراگیر شدهاند .مؤسسات آموزش
لالی به طور روزافاون این فناوریها را به لنوان منهاب و پشهتیبانی از محهی آموزشهی و یهادگیری
خود در شرای توزی شده ،چهره به چهره یا ترکیب میپردازند ).(Shalendra & Ben, 2016
در بررسی سؤاص اوص پژوهش ،نتایج نشان داد که روش یادگیری مشارکتی در پیشهرفت درسهی
و میاان رضایت از روش تدریس و یادگیری مؤثر است .کرمی و همکاران در مطالعه خهود نشهان
دادند که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در گروهی که از روش تدریس مشارکتی استفاده شهده
بود ،در مقایسه با روش سنتی افاایش چشمگیری داشته اسهت ) .(Karami et al., 2013در کنهار
یادگیری مشارکتی در پژوهش خود از روشهای مبتنی بر شبکه و ارایهه بهه وسهیله پاورپوینهت نیها
استفاده شد .یادگیری مبتنی بر شبکه بسیاری از آرمانهای آموزشی را تحقق بخشیده اسهت ،ماننهد
یادگیری در هر مکان و زمان ،یادگیری مشارکتی ،خودارزیابی 0و خودراهبری (Cerf & Schutz,

).2002
در سؤاص دوت تحقیق ،میاان رضایتمندی از سه روش مدنظر بود .بر اساس نتایج ،مشخص شد،
هر سه روش معنادار و مؤثر هستند و تفاوت معناداری بین سه گروه وجود دارد.
در پژوهشی کندرا 1تهأثیر محهی یهادگیری الکترونیکهی بهر در  ،نگهرش و پیشهرفت تحصهیلی
دانشآموزان دبیرستانی را مورد بررسی قرار داد .ایهن پهژوهش دو سهاص بهه طهوص انجامیهد و 26
دانشآموز در آن شرکت کردند .نگهرش و در

دانهشآمهوزان بها شهیوه کمهی و کیفهی مهورد

بررسی قرار گرفت .به منظور بررسی نتایج یادگیری ،ارزشیابی دانشآموزان قبل و بعد از شرکت
1. Small groups
2. Self-evaluation
3. Chandra
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در دوره مقایسه شد .نتایج تحقیق نشان داد که دانشآموزان نگهرش مثبهت بهه ایهن شهیوه داشهته و
پیشرفت تحصیلی بهتری داشتند ).(Zarif Sanayeai et al., 2013
بر اساس تحلیل دادههای به دست آمده از مؤلفهههای پرسهشنامهه محقهق سهاخته ،در رابطهه بها
سؤاص سوت پژوهش ،دادههای زیر به دست آمد:
در روش آسههانسههازی از دیههدگاه دانههشآمههوزان روش وبههالگ و تههاالر گفههتوگههو دارای سههطح
معنیداری کمتر از  2/25است .از دالیل آن میتوان به نظم موجود در صهفحه وبهالگ و دسترسهی
بهتر به مطالب قبلی ،لنوان کرد .برخهی مطالعهات نشهان مهیدههد کهه وبهالگهها ممکهن اسهت بهه
دانشآموزان در یادگیری فعاص ،حل مسأله و بازتاب کمک کننهد ) .(Chawinga, 2017در واقه ،
وبالگها مجمولهای از نوشتههای مجله شخصی (هر شخص یا گروه میتواند آن را تشکیل دههد)
است که به صورت آنالین منتشر شده و به ترتیب زمانی ارایه میشود که ممکن اسهت خواننهدگان
(یا مشتریان) با ارایه توضیحات و بازخورد اضافی پاسخ دهند .وبالگها ممکن اسهت غیررسهمی و
شخصی باشند یا به لنوان تفسیر رسمی از آموزش و یا مطالب دیگهر بهه کهار رونهد (Coghlan et

).al., 2007
در مؤلفه دوت؛ یعنی ،ترجیح دادن در روش تدریس از روشهای مبتنی بر شبکه نسبت به استفاده از
پاورپوینت در کنار تدریس سنتی سطح معنیداری پررنگتر است .این به للت در دسترس بودن و
جام بودن شبکههای مجازی است.
در واق  ،مطالعات همسو با نتایج این مطالعه که در دیگر کشورها انجات گرفته اسهت ،تأییهدی بهر
نتایج حاصل از این مطالعه میباشد .نگ ) (Ng, 2015بیان کرد کهه یهادگیری آنالیهن بها افهاایش
انگیاه دانشآموزان در ارایه محی های دیجیتهاص تعهاملی ،افهاودن یهادگیری چنهدمنظوره ،تقویهت
ارتباط و همکاری ،افهاایش خهود ارزیهابی ،تشهویقههای خهارج از کهالس و کمهک بهه یهادگیری
دانشآموزان همراه است تا هماهنگی مشارکتی برای یادگیری مهاداتالعمهر داشهته باشهند .تجایهه و
تحلیل از پستهای وبالگ نشان میدهد ،دانشآموزان با تفکر با یکدیگر و با بهه اشهترا گهذاری
تجارب و مفاهیم محتوا به تبادص نظر ولقاید خود میپردازند ).(Sharma & Tietjen, 2016
در بررسی مؤلفه افاایش انگیاه نیا روش مشارکتی مبتنی بر وبهالگ و تهاالر گفهتوگهو مهؤثر
است.
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بر اساس یافتههای پژوهش پانیتا ) (Panitz, 2008نتایج و ماایای یادگیری مشارکتی لبارتنهد از:
پرورش مهارتهای سطح لالی تفکر؛ ارتقای سطح تعامل معلم و دانشآموز؛ افاایش یهادداری و
پرورش التماد به نفس؛ افاایش رضایت دانشآموز از تجارب یادگیری؛ ارتقای نگرش مثبهت بهه
موضوع درسی؛ رشد مهارتهای ارتباط کالمی و اجتمالی؛ ارتقای روابه رقهابتی مثبهت؛ ایجهاد
محیطی فعاص؛ تقویت در

فنظر ،تقویهت مسهؤولیتپهذیری در یهادگیری؛ و
گوناگونی و اختال 

تقویت تفکر انتقادی.
مؤلفه افاایش اشتیا برای حضور در کالس و مؤلفه افاایش صمیمیت بین دانشآمهوزان و معلهم و
در افاایش بح

گروهی در کالس و خارج از آن و مؤلفهه رلایهت اصهوص تهدریس در ایهن روش

همانند قبل دو روش اوص کارآمدتر هستند.
در مطالعهای که کینتو و و ) (Kintu & Zhu, 2016در رابطه با یهادگیری ترکیبهی انجهات دادنهد،
نشان دادنهد کهه نگهرش دانشهجویان بهه یهادگیری تلفیقهی از لوامهل مهؤثر بهر رضهایت و انگیهاش
یادگیرندگان بود و تنها لامل تعامل یادگیرنده لامل مهم برای این رضایتمنهدی و سهاخت دانهش
بود .در واق  ،در این روشها دانشآموز فرصت مهارتههای شهنیداری و نوشهتاری ،توصهیفی پیهدا
میکند ) .(Boling, 1999نتایج پژوهشهای انجات شده گویای آن است کهه یهادگیری مشهارکتی
موجب افاایش شو یادگیری ،کاهش اضطراب ،پرورش روحیه انتقادی ،بهبهود روابه لهاطفی و
حس وهیفهشناسی ،افاایش التماد و احترات متقابل و تقویت مهارتهای کالمی و خهود رهبهری در
دانشآموزان میشود ).(Ghaffari & Kazempour, 2013
در حوزه آموزش بایستی از روش تدریس مشارکتی که درآن دانشآموزان بر اساس گفهتوگهو و
تعامالت درسی پیشرفت بهتری در درس و رفتارهای اجتمالی خود داشته باشند ،اسهتفاده نمهود .در
کنار این سودمندی میتوان یهادگیری مبتنهی بهر شهبکه شهامل اسهتفاده از وبهالگهها و شهبکهههای
اجتمالی را برای بهتر در دسترس بودن و استفاده غنی از دانش موجود اسهتفاده کهرد .ایهن تکنیهک
در واق  ،با افاایش رضایت دانشآموز همراه اسهت و در یهادگیری مسهتمر و خهارج از کهالس نیها
مشارکت دارد .در برتری روشهای موجود که ههر کهدات مایهت و سهودمندی خودشهان را دارنهد؛
روش ترکیبی وبالگ و تاالر گفتوگو در کنار تدریس سنتی در اغلب مؤلفهها برتهری نسهبت بهه
استفاده از پاورپوینت و شبکه اجتمالی مجازی دارد و در بح

و گفتوگو در میان دانشآمهوزان

که از این روش استفاده کردند ،به مرتب بودن دادهها بهدون محهدویت ارایهه دادن مطالهب ،رنگهی
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کردن مطالب ،اضافه کردن صدا تصویر به راحتی ،اضافه شهدن لینهکهها بهه ترتیهب سهودمندی در
یک قسمت از کار است که در روش پاورپوینت به للت آنکه همیشه نمیتوان به آن فایل رجهوع
کرد و وقتگیر بودن ساخت آن زیاد مطلوب واق نشد .در روش مبتنی بر شبکهههای اجتمهالی بهه
للت راغب نبودن دانشآموزان و والدین در اسهتفاده از موبایهل در اکثهر اوقهات ،ههمچنهین ،ارایهه
نظرات پشت سرهم و نبود دسترسی سری تر به مطالب قبلهی و حتهی پها

شهدن مطالهب بهه شهکل

تصادفی ،بال شد تمایل به استفاده از آن کمتر باشد.
بر این اساس ،چند پیشنهاد کاربردی بیان میگردد:
 .3استفاده از وبالگ به للت دسترسی سهری تهر بهه مطالهب قبلهی و دسهتهبنهدی بهودن اطاللهات
میتواند مؤثرتر از شبکههای مجازی است.
 .0رنگی شدن مطالب مهم ،راحتتر نوشتن مطالب برای پستهای جدید ،اضافه نمودن آهنهگ،
کلیپ ،تصاویر متحر

و فیلم ،انتقاص کهدهای دیگهر وبهالگهها بهرای وبهالگ خهود نیها از

سودمندیهای این روش در کنار تدریس سنتی است.
 .1تغییر محی وبالگ بر اساس سالیق و بهطور مکرر بر جذابیت آن میافااید.
 .به طور دورهای میتوان مدیریت وبالگ را بر اساس پیشرفت گروهههای دانهشآمهوزی تغییهر
داد و وهایف را به بین دانشآموزان کوشا تقسیم نمود.
 .5از یک وبالگ میتوان برای ارایه چندین درس بدون به هم ریختگی مطالب استفاده کرد.
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